Träningsresor med Golf Plaisir

Här i områdena kring den charmiga
fiskebyn Setúbal karaktäriseras
landskapet av gamla knotiga korkekar och vinrankor, något som också
satt sin prägel på golfanläggningen
som erbjuder en magnifik upplevelse.

Portugal

Lissabon, Montado
Strax sydost om Lissabon, bara runt 45 minuter från flygplatsen, ligger
Golf do Montado. Här i områdena kring den charmiga fiskebyn Setúbal
karaktäriseras landskapet av gamla knotiga korkekar och vinrankor, något som också satt sin prägel på golfanläggningen som erbjuder en magnifik upplevelse i denna fantastiska miljö.
Montados golfbana är otroligt vacker och harmonisk. Den byggdes redan
1992, genomgick en omfattande renovering för några år sedan och är nu
en av de mest omtalade banorna runt Lissabon. Layouten är väl anpassad
till de praktfulla omgivningarna och skapar ett lugn som är svåröverträffat. Konditionen är mycket bra, framför allt de moderna greenområdena
är fantastiska med bunkerområden formade likt fyrklöver.
Montado Golf Hotel invigdes i maj 2009 och är ett 4-stjärnigt hotell i
modern design. Rummen vetter ut mot golfbanan och de vackra greenområdena på hål 9 och 18. Rummen är förhållandevis stora och är smakfullt
inredda utan att vara överdrivet utsmyckade. Ett stort plus är att alla rum
har balkong eller terrass. Det är en skön avkopplande atmosfär på Golf
Hotel Montado, servicen är utmärkt, det är alltid nära till ett leende och
här är alla välkomna.

I PRISET INGÅR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flygresa till Lissabon t/r
Flygskatt
Transport av golfbag
Transfer
7 nätter i dubbelrum på Montado Golf
Hotel****
Halvpension (frukost & 6 middagar, 		
varav 1 middag på restaurang i Setúbal)
5 greenfees på Montado
Uppbokad träning inkl. bollar
Golfvagnar

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:
Avbeställningsskydd:
Golfbagsförsäkring:

Pris per person
fr.

Kontakt
För mer information och bokning av träningsresor, kontakta Golf Plaisir på
protours@golfplaisir.se, eller telefon 08-519 303 00.
Mikael Erdtman 		

Mathias Seppänen

Pia Olsson

073-987 58 92		
mikael.erdtman@golfplaisir.se

076-542 52 52
mathias.seppanen@golfplaisir.se

08-519 303 00
pia.olsson@golfplaisir.se

1.995:400:-/700:195:-

11.995:-

Träningsresor med Golf Plaisir

”Det här landskapet är sådant som
vi banarkitekter alltid försöker
skapa. På Praia D’El Rey finns
allting naturligt”, så uttalar sig den
kända arkitekten Cabell B. Robinson
om Praia D’El Rey.

Portugal

Lissabon, Praia D’El Rey
”Det här landskapet är sådant som vi banarkitekter alltid försöker skapa.
På Praia D’El Rey finns allting naturligt”. Så uttalar sig den kända arkitekten Cabell B. Robinson om Praia D’El Rey. Banan rankas som den 13:e
bästa på Europas fastland och sträcker ut sig vid Atlantkustens otroligt
vackra vyer. Variationen på golfbanan är ypperlig. Det växlar mellan lätt
böljande parkbana till klassisk seaside med vackra sanddyner som ett naturligt inslag i landskapet. Praia D’El Rey erbjuder en golfbana av mästerskapskaraktär och passar golfare av alla kalibrer.
West Cliffs är den nya banan på resorten och den känns än mer dramatisk
då sanddynerna som formats av Atlanten ger hålen en fantastisk inramning. Banan är något kortare än Praia D’El Rey men har definitivt tuffare
greener då de är lite hårdare och mer ondulerade.
Praia D’El Rey Golf & Beach Resort Att spela en golfbana av högsta klass
kräver ett boende av samma kaliber, eller hur? Det 5-stjärniga Marriotthotellet beläget 800 m från klubbhuset håller hög standard och överträffar ofta förväntningarna. Nedanför hotellet syns Atlantkusten med dess
fantastiska stränder. Här möts gästerna av ett leende och en service av
högsta klass. På hotellet finns 179 rum, en del vetter mot havet, andra mot
golfbanan och rummen håller mycket hög standard.

Kontakt
För mer information och bokning av träningsresor, kontakta Golf Plaisir på
protours@golfplaisir.se, eller telefon 08-519 303 00.
Mikael Erdtman 		

Mathias Seppänen

Pia Olsson

073-987 58 92		
mikael.erdtman@golfplaisir.se

076-542 52 52
mathias.seppanen@golfplaisir.se

08-519 303 00
pia.olsson@golfplaisir.se

I PRISET INGÅR:
•
•
•
•
•

Flygresa till Lissabon t/r
Flygskatt
Transport av golfbag
Transfer
7 nätter i dubbelrum på Marriott Praia
D’El Rey Golf & Beach Resort*****
• Halvpension (frukost & 6 middagar)
• 5 greenfees (Praia D’El Rey och
West Cliffs)
• Uppbokad träning inkl. bollar

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:
3.995:Avbeställningsskydd: 400:-/700:Golfbagsförsäkring:
195:-

Pris per person
fr.

14.695:-

Träningsresor med Golf Plaisir

”Strax norr om Lissabon ligger
ett av Portugals mest dramatiska
och storslagna områden. På gamla
kungliga jaktmarker ligger idag den
luxuösa och magnifika anläggningen Camporeal Golf Resort

Portugal

Lissabon, Camporeal
Camporeal Golf Course är en naturskön och omväxlande bana som ligger
utanför hotelldörren och följer den naturligt kuperade terrängen. Camporeal öppnade 2005 och är designad av den erkände arkitekten Donald Steel.
De första nio hålen premierar spelare som använder huvudet och spelar
strategiskt, medan de sista nio hålen ger möjlighet att spela något vildare
med drivern. Även om banan går i delvis kuperad terräng så kan man
utan problem gå banan om man har normalkondition. Camporeal är en
golfbana som du inte kommer att tröttna på då man hela tiden ställs inför
intressanta utmaningar.
Dolce Camporeal är ett 5-stjärnigt hotell och tillhör kedjan Dolce Hotels
and Resorts. Rummen är rymliga och hotellet har 151 rum men är ändå
kompakt. När du bor du på hotellet så tar du helt enkelt hissen ner från ditt
rum till golfbanan, baren och de olika restaurangerna. Efter en golfrunda
är det härligt att koppla av på hotellets stora Spa, nyttja någon av poolerna
eller njut av en drink i den mysiga biblioteksbaren. Semi All-Inclusive
innebär att allt vatten/öl och vin ingår i priset mellan kl. 17 – 23.

I PRISET INGÅR:
•
•
•
•
•

Flygresa till Lissabon t/r
Flygskatt
Transport av golfbag
Transfer
7 nätter i dubbelrum på Dolce
Camporeal****
• Halvpension (frukost & 6 middagar)
• 5 greenfees på Camporeal
• Uppbokad träning inkl. bollar

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:
2.695:Semi all inclusive:
1.500:Avbeställningsskydd: 400:-/700:Golfbagsförsäkring:
195:-

Pris per person
fr.

Kontakt
För mer information och bokning av träningsresor, kontakta Golf Plaisir på
protours@golfplaisir.se, eller telefon 08-519 303 00.
Mikael Erdtman 		

Mathias Seppänen

Pia Olsson

073-987 58 92		
mikael.erdtman@golfplaisir.se

076-542 52 52
mathias.seppanen@golfplaisir.se

08-519 303 00
pia.olsson@golfplaisir.se

12.495:-

Träningsresor med Golf Plaisir

Aroeira Golf ligger vid den
vackra kusten i Costa Caparica.
Med det nybyggda hotellet är den
klassiska golfresorten Aroeira
helt komplett.

Portugal

Lissabon, Aroeira
Aroeira Lisbon Hotel är det senaste tillskottet på Aroeira, ett fyrstjärnigt
boutiquehotellet. Hotellet rum är inredda med antingen balkong eller
terrass. Hotellet är modernt och enkelt, möblerna bär en tydlig skandinavisk prägel. Restaurangen på hotellet serverar mat som är baserad på det
lokala portugisiska köket, experiment och tolkningar är inspirerade från
hela världen. På Aroeira Lisbon Hotel finns alla de bekvämligheter som
kan förväntas från ett nytt fyrstjärnigt boutiquehotell. Aroeira-banorna
ligger båda på kort avstånd från hotellet och till golfbanorna erbjuds en
kostnadsfri shuttle.
Aroeira har två 18-hålsbanor med olika karaktärer men där båda spelas i
härlig pinjeskog. Aroeira 1 är en ganska smal bana där precision premieras
före längd. Greenerna är ganska små med dagens mått mätt, och bara lätt
ondulerade. Banorna påminner bitvis om Barsebäcks skogshål, det är kanske inte så konstigt då banararkitekten Donald Steel har ritat den nyare och
modernare banan Aroeira 2, som stod klar 2000. Här spelar man in mot stora inbjudande greener som generellt är både snabba och jämna. Från tee är
Aroeira 2 relativt generös. Skulle man slå in i pinjeskogen vid något tillfälle
finns stora chanser att hitta bollen.

Kontakt
För mer information och bokning av träningsresor, kontakta Golf Plaisir på
protours@golfplaisir.se, eller telefon 08-519 303 00.
Mikael Erdtman 		

Mathias Seppänen

Pia Olsson

073-987 58 92		
mikael.erdtman@golfplaisir.se

076-542 52 52
mathias.seppanen@golfplaisir.se

08-519 303 00
pia.olsson@golfplaisir.se

I PRISET INGÅR:
•
•
•
•
•

Flygresa till Lissabon t/r
Flygskatt
Transport av golfbag
Transfer
7 nätter i dubbelrum på Aroeira Lisbon
Hotel
• Halvpension (frukost & 6 middagar)
• 5 greenfees på Aroeiras golfbanor
• Uppbokad träning inkl. bollar

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:
2.995:Avbeställningsskydd: 400:-/700:Golfbagsförsäkring:
195:-

Pris per person
fr.

14.295:-

Träningsresor med Golf Plaisir

Morgado ligger i bergen i ett naturskönt område där det är lätt att

Portugal

koppla av och höra fåglarnas kvitter.

Algarve, Morgado
Morgado GC är den bana som Portuguese Open spelas på 2018, det är
en park- och hedbana med breda och inbjudande fairways i ett böljande
Algarve landskap. Banan har stora greener som allt som oftast vaktas av
bunkrar. Den ser lättspelad ut vid första anblicken men har sina svårigheter då det är en av de längsta banorna i Algarve från backtee, par 73.
Alamo GC är den andra banan på anläggningen och är något kortare men
lika naturskön och skall defintivt inte klassas som enklare. Fairways är
smalare och den kantas av lite mer träd än på Morgado, par 71.
Träningsfaciliteter: Morgado har en mycket bra range som man använder
från bägge håll samt ett bra närspelsområde.
Morgado Golf Hotel är ett fyrstjärnigt hotell med modernt inredda rum,
alla med balkong och utsikt över golfbanan Morgado. Frukost och middag
serveras i hotellets restaurang och lunchen intar man i det intilliggande
klubbhuset, hotellet har två pooler.
Morgado ligger uppe i bergen efter Alvor och Portimao, ett naturskönt
område ca 1,5 mil från byarna vid kusten.

Kontakt
För mer information och bokning av träningsresor, kontakta Golf Plaisir på
protours@golfplaisir.se, eller telefon 08-519 303 00.
Mikael Erdtman 		

Mathias Seppänen

Pia Olsson

073-987 58 92		
mikael.erdtman@golfplaisir.se

076-542 52 52
mathias.seppanen@golfplaisir.se

08-519 303 00
pia.olsson@golfplaisir.se

I PRISET INGÅR:
•
•
•
•
•

Flygresa till Faro t/r
Flygskatt
Transport av golfbag
Transfer flygplats - hotell t/r
7 nätter i dubbelrum på Morgado Golf
Hotel
• Halvpension (frukost och 6 middagar)
• 5 greenfees på Morgados banor
• Uppbokad träning inkl. bollar

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:
2.495:Avbeställningsskydd: 400:-/700:Golfbagsförsäkring:
195:-

Pris per person
fr.

12.495:-

Träningsresor med Golf Plaisir

Portugal

Välkommen till härliga Algarve!
Här spelar vi på en av Severiano
Ballesteros mästerverk med en
fantastisk utsikt över den vackra
floden Gaudiana

Algarve, Quinta Vale
Quinta Vale är en av Severiano Ballesteros bästa banor. De första nio
hålen är relativt snälla medan de sista nio blir mer kuperade och även mer
vatten i spel. Banan är gudomligt vacker med utsikt över Gaudiana-floden
på många av hålen. Ballesteros har ritat banan enligt sitt klassiska manér
— här finns sex par 3-hål, sex par 4, och sex par 5-hål. Träningsområdet
håller samma höga klass som golfbanan, här kan man slå från båda sidor
av drivingrangen. Ett helt nytt närspelsområde kommer att finnas under
2017 och det finns redan nu flera olika puttinggreener och områden för
närspel. Klubbhuset är litet och gemytligt med en fantastisk utsikt, här
kan man njuta av sina luncher under veckan!
The Pr1me Energize ligger bara 400 meter från Monte Gorde stranden på
Algarvekusten. Rummen är rymliga och inredningen är minimalistisk
med en touch av skandinavisk färgsättning. Hotellets restaurang ”Fuel”
serverar mat med inspiration från Medelhavsköket. På detta sporthotell
som dom själva kallar sig finns möjlighet att delta i både yoga och pilates.
Eller varför inte ta ett dopp i någon av hotellets pooler.

I PRISET INGÅR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flygresa till Faro t/r
Flygskatt
Transport av golfbag
Transfer flygplats - hotell t/r
7 nätter i dubbelrum på The PR1ME
Energize Hotel
Halvpension (frukost och 6 middagar)
Dryck till middagen ingår öl, vin och
softdrinks
5 greenfees på Quinta Vale
Transport till banan varje speldag
Uppbokad träning inkl. bollar

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg: 1.595:-/2.285:- (april)
Avbeställningsskydd: 400:-/700:Golfbagsförsäkring:
195:-

Pris per person
fr.

Kontakt
För mer information och bokning av träningsresor, kontakta Golf Plaisir på
protours@golfplaisir.se, eller telefon 08-519 303 00.
Mikael Erdtman 		

Mathias Seppänen

Pia Olsson

073-987 58 92		
mikael.erdtman@golfplaisir.se

076-542 52 52
mathias.seppanen@golfplaisir.se

08-519 303 00
pia.olsson@golfplaisir.se

13.595:-

Träningsresor med Golf Plaisir

Pula är beläget på en av de mest
vackra och fridfulla platserna på ön.
En vistelse här är som en resa till det
förflutna men med alla fördelarna
av dagens bekvämligheter.

Portugal

Algarve, Tivoli Lagos
Palmares GC öppnade i juni 2011, denna bana har blivit rankad till 26:e
golfbanan i Europa av tidningen Golf World Magazine. Det är ingen överdrift att säga att denna bana har ett rykte om sig att vara en av de bästa på
Algarve kusten. Detta tack vare sitt fantastiska läge, design samt finish.
Alla slingorna, tre till antalet startar och slutar vid klubbhuset där man
bjuds en enastående vy över delar av banan, havet och den lilla fiskebyn
Alvor. Robert Trent Jones Jr säger om banan – ”Det är vackert oavsett hur
du ser på det – och med tre slingor att välja på så kommer du aldrig bli
uttråkad.
Tivoli Lagos är ett 4-stjärnigt hotell med spafaciliteter och har allt man
behöver för en trevlig vistelse, hotellet som är nyrenoverat har en innergård med pool. Det finns även en uppvärmd inomhuspool samt jacuzzi.
Rummen är nyrenoverade och man har försökt att skapa en typisk
Algarveatmosfär i renoveringen. Alla rum på Tivoli Lagos har balkong,
luftkonditionering, badrum med hårtork, TV samt minibar.
I spaavdelningen finns turkiskt bad, massagerum, ångbastu & gym,
behandlingar finns att få mot kostnad.
Närheten till stadskärnan i Alvor är ca 15 minuters promenad och där
finns ett stort urval av affärer, barer & restauranger.

Kontakt
För mer information och bokning av träningsresor, kontakta Golf Plaisir på
protours@golfplaisir.se, eller telefon 08-519 303 00.
Mikael Erdtman 		

Mathias Seppänen

Pia Olsson

073-987 58 92		
mikael.erdtman@golfplaisir.se

076-542 52 52
mathias.seppanen@golfplaisir.se

08-519 303 00
pia.olsson@golfplaisir.se

I PRISET INGÅR:
•
•
•
•
•
•

Flygresa till Faro t/r
Flygskatt
Transport av golfbag
Transfer
7 nätter i dubbelrum på Tivoli Lagos
Halvpension (frukost & 6 middagar)
Öl/vin/vatten ingår till maten
• 5 greenfees på Palmares
• Uppbokad träning inkl. bollar

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:
Avbeställningsskydd:
Golfbagsförsäkring:

2.695:700:195:-

Pris per person
fr.

15.495:-

Träningsresor med Golf Plaisir

Banan är en av Jack Nicklaus egna
favoritbanor och vi förstår honom.
Försök även få in ett besök på en
av Sherrybodegorna när ni är i
Jerezområdet.

Spanien

Jerez, Montecastillo
Montecastillo GC är designad av Jack Nicklaus och har stått värd för Volvo
Masters 1997-2001. Det är en kul och utmanande bana med böljande fairways och strategiskt utlagda bunkrar med generösa landningsytor. Banans
signaturhål är det mycket vackra hål 18, där man står högt upp och slår
ner mot resorten och på vänstersidan ligger den berömda dammen som
väl vaktar greenen.
Träningsfaciliteterna på Montecastillo är precis så bra som det anstår en
anläggning av denna kaliber. Den drivs av en extern entreprenör men vi
har förbokade tider på rangen och träningsområdena.
Barcelo Montecastillo Golf genomgick en helrenovering 2013 och har sedan dess varit en mycket omtyckt destination. Hotellets restaurang är vida
känd och ett utflyktsmål för lokalbefolkningen. Hotellet har en spaavdelning som är väl värd ett besök. På Montecastillo har inte bara golfare vilat
upp sig utan även storlag inom fotbollen, Manchester United, Real Madrid,
Dortmund och det spanska landslaget för att nämna några.
Jerez ligger endast 7 km från hotellet och här finns en fin gammal stadskärna som bjuder på mysiga restauranger, caféer och shopping.

I PRISET INGÅR:
•
•
•
•
•
•
•
•

Flygresa till Malaga t/r
Flygskatt
Transport av golfbag
Transfer
7 nätter i dubbelrum på Montecastillo
Halvpension (frukost & 6 middagar)
5 greenfees på Montecastillo
Uppbokad träning inkl. bollar

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:
2.095:Avbeställningsskydd: 400:-/700:Golfbagsförsäkring:
195:-

Pris per person
fr.

Kontakt
För mer information och bokning av träningsresor, kontakta Golf Plaisir på
protours@golfplaisir.se, eller telefon 08-519 303 00.
Mikael Erdtman 		

Mathias Seppänen

Pia Olsson

073-987 58 92		
mikael.erdtman@golfplaisir.se

076-542 52 52
mathias.seppanen@golfplaisir.se

08-519 303 00
pia.olsson@golfplaisir.se

13.295:-

Träningsresor med Golf Plaisir

Det kritvita hotellet omgiven av
den lummiga golfbanan ger en
fin kontrast för ögat och vyn till
Los Alcornocales nationalpark
är fantastisk.

Spanien

Cadiz, FairPlay
FairPlay Golf Course är en nyligen renoverad bana med par 73, som ligger
fantastiskt vackert i en härlig natur. Trots att banan och hotellet, ligger på
en massiv platå är banan relativt flack och lätt att gå. Naturen är lummig
och korkekarna många. Signaturhålet bör vara hål 13, en par 5:a, med
ett strategiskt vattenhinder framför greenen. Men på de flesta näthinnor
fastnar hål 10, en par 3:a som endast mäter 130 meter från gul tee, högt
belägen med underbar utsikt över La Jandadalen.
Fairplay Golf & Spa Resort är en mycket smakfull golfresort. Det kritvita
hotellet omgiven av den lummiga golfbanan ger en fantastisk kontrast för
ögat och läget är väldigt vackert med milsvida vyer över Los Alcornocales
nationalpark. Det är även gångavstånd, 1,2 km in till byn Benalup. Vi äter i
bufférestaurangen där även frukosten serveras samt det givna Hoyo 19.
En mysig och perfekt placerad restaurang med en härlig terrass ut mot
greenerna på både hål 9 och 18. Hotellet har en stor spaavdelning med
inomhuspool där man även här njuter av den bedårande utsikten.
Träningsfaciliteter Det finns en bra drivingrange och bunker och chippgreen som ligger alldeles bredvid.

I PRISET INGÅR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flygresa till Malaga t/r
Flygskatt
Transport av golfbag
Transfer
7 nätter i dubbelrum på FairPlay Golf &
Spa resort
Halvpension (frukost & 6 middagar)
5 greenfees på Fair Play
Uppbokad träning inkl. bollar
Trolley

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:
1.995:Avbeställningsskydd: 400:-/700:Golfbagsförsäkring:
195:-

Pris per person
fr.

Kontakt
För mer information och bokning av träningsresor, kontakta Golf Plaisir på
protours@golfplaisir.se, eller telefon 08-519 303 00.
Mikael Erdtman 		

Mathias Seppänen

Pia Olsson

073-987 58 92		
mikael.erdtman@golfplaisir.se

076-542 52 52
mathias.seppanen@golfplaisir.se

08-519 303 00
pia.olsson@golfplaisir.se

13.595:-

Träningsresor med Golf Plaisir

När Costa del Sol slutar vid Gibraltars klippa fortsätter kustlinjen längs
Atlanten och det gör även utbudet av
läckra golfbanor. I Novo Sancti Petri
bor vi direkt på den långa sandstranden med 36 hål underbar parkgolf
tvärs över gatan.

Spanien

Costa de la Luz, Novo Sancti Petri
Iberostar Royal Andalus är en resort som ligger direkt på La Barrosa Beach i Novo Sancti Petri nära Chiclana de la Frontera, Cadiz. Denna eleganta och stora resort vid den 5 mil långa vita sandstranden som klassas som
en av de bästa i Costa de la Luz. Hotellet har 413 rum som alla är utrustade
med det som behövs för en trevlig semester, två pooler, två stora solterrasser, spa, bubbelpooler och turkisk bastu. Det finns även två restauranger,
Los Olivos och El Chozo. På hotellet ingår en så kallad semi all-inclusive,
vilket innebär frukost och middag varje dag samt fri dryck i baren mellan
18-24 varje kväll.
Golfen spelas på två banor, Center Course är en Seve Ballesteros-designad
bana som är både vacker och utmanande. Sea and Pines är den andra
banan och går, som namnet avslöjar, ned mot havet samt bland pinjeträd.
Båda banorna är mycket roliga att spela och är lika populära bland medlemmar och gäster. Tycke och smak avgör vilken man håller som sin
personliga favorit. Klubbhuset ligger centralt mellan de två banorna och
har en mysig uteservering där man i lugn och ro kan njuta efter en underbar golfrunda. Träningsområdet på Novo Sancti Petri innefattar allt som
kan tänkas behövas för en bra träningsvecka. En stor och fin drivingrange
samt ett flertal putt-, chip- och bunkerområden.

Kontakt
För mer information och bokning av träningsresor, kontakta Golf Plaisir på
protours@golfplaisir.se, eller telefon 08-519 303 00.
Mikael Erdtman 		

Mathias Seppänen

Pia Olsson

073-987 58 92		
mikael.erdtman@golfplaisir.se

076-542 52 52
mathias.seppanen@golfplaisir.se

08-519 303 00
pia.olsson@golfplaisir.se

I PRISET INGÅR:
•
•
•
•
•

Flygresa till Malaga t/r
Flygskatt
Transport av golfbag
Transfer
7 nätter i dubbelrum på Iberostar Royal
Andalus****
• Semi All-Inclusive (frukost & 6 middagar samt fri dryck kl. 18.00 - 24.00)
• 5 greenfees på Novo Sancti Petri
• Uppbokad träning inkl. bollar

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:
1.795:Avbeställningsskydd: 400:-/700:Golfbagsförsäkring:
195:-

Pris per person
fr.

14.595:-

Träningsresor med Golf Plaisir

I det sydöstra hörnet av Spanien
lyser solen allra mest, mitt bland de
soldränkta växthusen, som en grön
oas vid havet, ligger vårt Almerimar.

Spanien

Malaga, Almerimar
Almerimars golfbanor ligger vackert med Medelhavet på ena sidan och
Sierra Nevadas snöklädda bergstoppar på den andra. Här finner du 27 hål
av äkta semestergolf när den är som bäst med relativt generösa fairways, en
trevlig och varierande layout i parkmiljö som erbjuder många utmaningar.
Banan är ritad av Gary Player och Rob Kirby. De ursprungliga 18 hålen har
en mer utmanande layout med längre hål, luriga doglegs och flera inspel
över vatten. Den senast öppnade 9-hålsslingan erbjuder den snällaste
golfen, med något kortare hål och lite mindre vatten i spel. Precis som på de
flesta banor som har 27 hål så växlar man de olika slingorna under veckan.
Almerimar Golf Hotel är verkligen det optimala boendet för en avkopplande men golfintensiv semester. Ett modernt 5-stjärnigt hotell perfekt
beläget med klubbhuset som granne och marinan på andra sidan gatan.
Rummen är rymliga och modernt inredda i ljusa färger. Självklart finns en
läcker spaavdelning med pool, jacuzzi, bastu och ångbastu. Fina eftermiddagar söker du dig till takterrassen med solsängar och en mindre
utomhuspool. Den trevliga lobbybaren är platsen där dagens golfspel
diskuteras och i restaurangen serveras spanska specialiteter och internationella läckerheter.

I PRISET INGÅR:
•
•
•
•
•

Flygresa till Malaga t/r
Flygskatt
Transport av golfbag
Transfer flygplats - hotell t/r
7 nätter i dubbelrum på Almerimar 		
Golf Hotel
• Halvpension (frukost & 6 middagar)
• 6 greenfees på Almerimar
• Uppbokad träning inkl. bollar

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:
2.395:Avbeställningsskydd: 400:-/700:Golfbagsförsäkring:
195:-

Pris per person
fr.

Kontakt
För mer information och bokning av träningsresor, kontakta Golf Plaisir på
protours@golfplaisir.se, eller telefon 08-519 303 00.
Mikael Erdtman 		

Mathias Seppänen

Pia Olsson

073-987 58 92		
mikael.erdtman@golfplaisir.se

076-542 52 52
mathias.seppanen@golfplaisir.se

08-519 303 00
pia.olsson@golfplaisir.se

12.995:-

Träningsresor med Golf Plaisir

Costa Ballena, beläget utmed sandstranden på den spanska atlantkusten strax söder om soliga Sevilla är
ett perfekt golfresmål för den som
älskar semestergolf av hög klass!

Spanien

Costa de la luz, Costa Ballena
Costa Ballena Ocean Golf Club är en utmärkt golfanläggning. Här finns en
mycket trevlig 27-hålsbana och även en rolig korthålsbana med 9 hål. Allt
är koncentrerat kring det mysiga klubbhuset med utsikt över den enorma
drivingrangen och havet. Den “gamla” banan, hål 1-18, bjuder på en omväxlande parkbana kantad av palmer, olivträd, buskar och till och med lite
vatten. Golfbanan är generös, men inte helt lätt att behärska, svårigheten
ligger främst i längden på några hål.De första nio hålen är lite enklare än
de sista nio, där du också spelar några hål längs havet.
Barcelo Cosat Ballena Golf & Spa är ett utmärkt golfhotell beläget direkt
vid golfbanan med närhet till havet. Hotellet är ett utpräglat golfhotell perfekt anpassat för en lyckad golfvistelse. Stora panoramafönster vetter mot
golfbanan vilket skapar en härlig golfkänsla redan i lobbyn. Detsamma
gäller den trevliga restaurangen som erbjuder lokala läckerheter blandat
med inspiration från världens alla hörn. För den som är öm i kroppen efter
att ha spelat mycket golf rekommenderar vi gärna ett besök i hotellets
mysiga spa.
Träningsfaciliteterna på Costa Ballena är bland de bästa vi kan erbjuda,
drivingrangen är enorm och vackert belägen med utsikt över havet, och
dessutom finns det en trevlig korthålsbana med hål runt 100 m

Kontakt
För mer information och bokning av träningsresor, kontakta Golf Plaisir på
protours@golfplaisir.se, eller telefon 08-519 303 00.
Mikael Erdtman 		

Mathias Seppänen

Pia Olsson

073-987 58 92		
mikael.erdtman@golfplaisir.se

076-542 52 52
mathias.seppanen@golfplaisir.se

08-519 303 00
pia.olsson@golfplaisir.se

I PRISET INGÅR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flygresa till Sevilla t/r
Flygskatt
Transport av golfbag
Transfer flygplats - hotell t/r
7 nätter i dubbelrum på Barcelo Costa
Ballena Golf & Spa
Halvpension (frukost och 6 middagar)
5 greenfees på Costa Ballena
Transfer till banorna varje speldag
Uppbokad träning inkl. bollar

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:
1.995:Avbeställningsskydd: 400:-/700:Golfbagsförsäkring:
195:-

Pris per person
fr.

13.595:-

Träningsresor med Golf Plaisir

Det finns ett antal högklassiga
golfresorter kring Alicante, men det
är få av dessa som ger en sådan optimal golfupplevelse som La Finca
Golf Resort.

Spanien

Costa Blanca, La Finca
La Finca Golf Club är en pärla! Ritad av Pepe Gancedo och belägen i en
gryta nedanför det magnifika klubbhuset och hotellet. 18 härliga golfhål
slingrar sig fram bland palmer och olivträd. Banan är av parkkaraktär
med lätta onduleringar, den är enkel att gå, golfbil behövs inte! Det märks
att det är klass på banan, bunkrar och greenområden är mycket välskötta
med skarpa kanter och riktigt bra finish. Greenerna är mycket omväxlande och roliga med en del onduleringar, ofta gäller det att hitta rätt platå för
en god chans till bra score. Banans layout passar alla golfare, det finns gott
om plats på många fairways, men den djärve inbjuds även till slag som kan
spara några slag.
La Finca Golf & Spa Resort ligger i direkt anslutning till golfbanan, 10:e
hålet passerar precis utanför ena hotellvingen och från stora delar av
hotellet har man utsikt över golfbanan. Hela hotellet går i modern stil och
rummen erbjuder alltid terrass eller balkong. Restaurangen bjuder på en
bra kombination av det spanska köket. Det finns även ett mindre spa för
dem som önskar samt en icke uppvärmd utomhuspool. I hotellbaren kan
man avnjuta en välförtjänt drink efter golfrundan och umgås med övriga
gäster i en lugn och avkopplande miljö.

Kontakt
För mer information och bokning av träningsresor, kontakta Golf Plaisir på
protours@golfplaisir.se, eller telefon 08-519 303 00.
Mikael Erdtman 		

Mathias Seppänen

Pia Olsson

073-987 58 92		
mikael.erdtman@golfplaisir.se

076-542 52 52
mathias.seppanen@golfplaisir.se

08-519 303 00
pia.olsson@golfplaisir.se

I PRISET INGÅR:
•
•
•
•
•

Flygresa till Alicante t/r
Flygskatt
Transport av golfbag
Transfer
7 nätter i dubbelrum på La Finca Golf
Resort *****
• Halvpension (frukost & 6 middagar)
• 5 greenfees på La Finca
• Uppbokad träning inkl. bollar

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:
2.995:Avbeställningsskydd: 400:-/700:Golfbagsförsäkring:
195:-

Pris per person
fr.

15.295:-

Träningsresor med Golf Plaisir

På Melia Villaitana Hotel har du
två stycken Jack Nicklaus-designade
golfbanor precis intill hotellet, och
bara minuter till nattlivet i Benidorm.

Spanien

Costa Blanca, Villaitana
Campo Levante är mästerskapsbanan som passar alla typer av spelare. De
med lite högre handicap kommer att gilla banans breda fairways, medelhandicaparna kittlas av utmaningarna och de duktiga spelarna får förbereda sig på att det inte är att bara ”ställa ut klubborna” och göra par på
varje hål. På Villaitana finns även en kortare och knixigare bana, Campo
Poniente, med par 62.
Träningsområdet har allt som behövs för en veckas bra träning. Området ligger i direkt anslutning till banan och klubbhuset. Här finns en bra
range där ni slår från gräs, område för bunker- och pitchträning, samt en
puttinggreen.
På Melia Villaitana är det lätt att trivas. Inom hotellområdet finns ytterligare ett hotell, samt flera restauranger för alla smaker. Dessutom spa, flera
poolområden och barer – ja, här finns det mesta. Allting ligger koncentrerat vilket skapar både harmoni och en känsla av välorganiserad lyx.
Vad sägs om att starta kvällen med en drink, kanske i den ståtliga baren i
hotellobbyn för att sedan njuta av en god middag. Rummen på hotellet är
som sig bör av mycket hög standard och väl tilltagna. På Villaitana finns
alla faciliteter ni behöver för en lyckad vistelse och lite till.

Kontakt
För mer information och bokning av träningsresor, kontakta Golf Plaisir på
protours@golfplaisir.se, eller telefon 08-519 303 00.
Mikael Erdtman 		

Mathias Seppänen

Pia Olsson

073-987 58 92		
mikael.erdtman@golfplaisir.se

076-542 52 52
mathias.seppanen@golfplaisir.se

08-519 303 00
pia.olsson@golfplaisir.se

I PRISET INGÅR:
•
•
•
•
•

Flygresa till Alicante t/r
Flygskatt
Transport av golfbag
Transfer flygplats - hotell t/r
7 nätter i dubbelrum på Melia
Villaitana****
• Halvpension (frukost & 6 middagar)
• 5 greenfees (4 x Levante & 1 x Poniente)
• Uppbokad träning inkl. bollar

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:
2.495:Avbeställningsskydd: 400:-/700:Golfbagsförsäkring:
195:-

Pris per person
fr.

13.695:-

Träningsresor med Golf Plaisir

José-María Olazabal har skapat ett
antal riktigt fina golfbanor. En av
dessa är 27-hålsanläggningen La
Sella Golf Course norr om Alicante.

Spanien

Costa Blanca, La Sella
José-María Olazabals skapelse ligger vackert inbäddad i naturreservatet
Montgó utan ett enda hus längs banan. Underbart! Sättet man behandlar
miljön är därmed ett föredöme bland golfbanor och täcker in allt från återvunnet vatten till de ekologiska produkter som används vid underhåll. Banans tre niohålsslingor är uppkallade efter olika vindar. Den första slingan
heter Llebeig och sträcker sig söderut genom pinjeskogen. Här bjuds man
på fina vyer över nationalparken och layouten gör att man ofta använder
alla klubbor i bagen. Den andra slingan, Gregal, spelas med mer vatten i
spel och de avslutande hålen bjuder på en rafflande upplösning. Den sista
slingan heter Mestral, döpt efter vinden från norr. Mestral ligger lite högre
än de andra slingorna på anläggningen. I och med det bjuds man på en
spektakulär utsikt över havet, Segaria-berget och naturparken Montgó.
Hotel Dénia La Sella Golf Resort & Spa får den mest kräsne gästen att trivas som en fisk i vattnet! Hotellet ligger vid Montgó nationalpark, bara 10
minuter från stränderna i Denia och Javea, och bara ett stenkast från det
första hålet på La Sella Golf Course. Dessutom bara 10 mil från Alicante
flygplats. Huvudrestaurangen på hotellet heter Brasserie Montego och där
serveras frukost och buffémiddagarna.

Kontakt
För mer information och bokning av träningsresor, kontakta Golf Plaisir på
protours@golfplaisir.se, eller telefon 08-519 303 00.
Mikael Erdtman 		

Mathias Seppänen

Pia Olsson

073-987 58 92		
mikael.erdtman@golfplaisir.se

076-542 52 52
mathias.seppanen@golfplaisir.se

08-519 303 00
pia.olsson@golfplaisir.se

I PRISET INGÅR:
•
•
•
•
•

Flygresa till Alicante t/r
Flygskatt
Transport av golfbag
Transfer flygplats - hotell t/r
7 nätter i dubbelrum på Hotel Dénia La
Sella Golf Resort & Spa*****
• Halvpension (frukost och 6 middagar)
• 5 greenfees på La Sella
• Uppbokad träning inkl. bollar

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:
2.595:Avbeställningsskydd: 400:-/700:Golfbagsförsäkring:
195:-

Pris per person
fr.

13.995:-

Träningsresor med Golf Plaisir

Haciende del Alamo Hotel är ett
helt nytt hotell som slår upp sina
dörrar först i oktober med alla
bekvämligheter man kan önska.

Spanien

Murcia, Hacienda del Alamo
Hacienda del Alamo är en trevlig golfbana i Murciaområdet. Dave & Paul
Thomas har designat denna relativt förlåtande golfbana med en del stora
waisteareas. Banan har åtta vattendrag vilket gör att svårighetsgraden
på en del hål höjs. Flera fina palmer kantar golfbanan och ger den en fin
karaktär.
Träningsfaciliteterna på Hacienda del Alamo är väl tilltagna och man har
flera mål att sikta mot samt ett bra närspelsområde.
Hacienda del Alamo Hotel är ett helt nytt hotell som slår upp sina dörrar
först i oktober. Hotellet har 154 rum och här har man all den bekvämlighet man behöver för sin vistelse.

I PRISET INGÅR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flygresa till Alicante t/r
Flygskatt
Transport av golfbag
Transfer
7 nätter i dubbelrum på Hacienda del
Alamo
Halvpension (frukost & 6 middagar)
5 greenfees på Hacienda del Alamo
Transfer till Lorca t/r
Uppbokad träning inkl. bollar

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:
2.075:Avbeställningsskydd: 400:-/700:Golfbagsförsäkring:
195:-

Pris per person
fr.

Kontakt
För mer information och bokning av träningsresor, kontakta Golf Plaisir på
protours@golfplaisir.se, eller telefon 08-519 303 00.
Mikael Erdtman 		

Mathias Seppänen

Pia Olsson

073-987 58 92		
mikael.erdtman@golfplaisir.se

076-542 52 52
mathias.seppanen@golfplaisir.se

08-519 303 00
pia.olsson@golfplaisir.se

13.295:-

Träningsresor med Golf Plaisir

Doubletree by Hilton hotell ligger
precis vid golfbanan La Torre.
Dessutom så besöker vi El Valle
och Hacienda da Riquelme under
veckan

Spanien

Costa Calida, La Torre
La Torre som ligger precis vid hotellet, banan är en mycket omtyckt bana
med ett väl utvecklat bunkersystem för att skydda de relativt små greenerna. Banan är lätt att gå och påminner mycket om Pacific banorna i USA,
banan är designad av Jack Nicklaus vilket även de andra två banorna är.
El Valle eller Arizona banan som den kallas är en skapelse som för tankarna direkt till Arizonas sanddyner och den har en riktig ökenkaraktär som
gör den mycket speciell och även är mångas favoritbana i området. Banan
har tuffa greener och gräsblandningar på fairways för att göra den stresstålig mot solen som ofta skiner här bland kullarna.
Hacienda Riquelme som var tänkt som en mästerskapsbana i Jack
Nicklaus trail är på alla sätt byggd som en bana för de absoluta bästa spelarna men har ett väl fungerande tee system som gör den lämplig till alla
spelare. Det är en fördel att hålla sig på fairway då denna skapelse har en
massa svårigheter som ruff, vatten, träd och bunkrar.
Hotell La Torre ett femstjärnigt hotell som drivs av DoubleTree by Hilton.
Det ligger så att många kan se ut över La Torre Golfbana från sin terrass.
Utomhuspoolen är öppen från första april till september. Hotellet har även
ett fitness center, luftkonditionering, wifi, 49” TV samt en terrass som
vetter antingen mot golfbanan eller sjön.

Kontakt
För mer information och bokning av träningsresor, kontakta Golf Plaisir på
protours@golfplaisir.se, eller telefon 08-519 303 00.
Mikael Erdtman 		

Mathias Seppänen

Pia Olsson

073-987 58 92		
mikael.erdtman@golfplaisir.se

076-542 52 52
mathias.seppanen@golfplaisir.se

08-519 303 00
pia.olsson@golfplaisir.se

I PRISET INGÅR:
•
•
•
•
•

Flygresa till Alicante t/r
Flygskatt
Transport av golfbag
Transfer flygplats - hotell t/r
7 nätter i dubbelrum på Double Tree by
Hilton
• Halvpension (frukost & 6 middagar)
• 5 greenfees (3 x La Torre, 1 x El Valle &
1 x Hacienda Riquelme)
• Uppbokad träning inkl. bollar

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:
2.895:Avbeställningsskydd: 400:-/700:Golfbagsförsäkring:
195:-

Pris per person
fr.

13.795:-

Träningsresor med Golf Plaisir

Buenavista Golf ligger på en plats
där ingen, förutom då den spanske
golfikonen Severiano Ballesteros,
skulle komma på tanken att bygga
en golfbana.

Spanien

Teneriffa, Buenavista
Buenavista Golf ligger på en plats där ingen, förutom då den spanske
golfikonen Severiano Ballesteros, skulle komma på tanken att bygga en
golfbana. Buenavista är, för att försöka göra en jämförelse, ungefär som
Pebble Beach i Kalifornien, men utan alla köer och skyhög greenfee.
Severiano Ballesteros har skapat en underbar golfbana i en oerhört dramatisk natur, vi tvekar inte att kalla banan för unik. Det är svårt att inte bli
berörd. Några av greenerna ligger så nära den mäktiga Atlanten att du får
stänk i ansiktet om vågorna går höga. Hela banan ligger på en sluttning
ner mot havet och i blickfånget har du det mäktiga havet och de majestätiska Tenobergen i bakgrunden.
Melia Hacienda del Conde är ett mycket bra hotell med utsikt över golfbanan och havet. Hotellet är inte så stort, endast 117 rum. Melia Hacienda del
Conde Hotel är ett verkligt topphotell och vi är säkra på att du kommer att
trivas. Det är byggt i en traditionell spansk stil och präglas av värme och
hög kvalitet. Rummen är välutrustade och stora (40 kvm). Förutom bufféoch à la carte restaurang så finns en uppvärmd pool och ett ”Nammu-Spa”
på 2500 kvm. Melia Hacienda del Conde Hotel är ett fantastiskt boende
väl värt den bedårande placeringen vid den otroligt vackra och dramatiska
Atlantkusten!

Kontakt
För mer information och bokning av träningsresor, kontakta Golf Plaisir på
protours@golfplaisir.se, eller telefon 08-519 303 00.
Mikael Erdtman 		

Mathias Seppänen

Pia Olsson

073-987 58 92		
mikael.erdtman@golfplaisir.se

076-542 52 52
mathias.seppanen@golfplaisir.se

08-519 303 00
pia.olsson@golfplaisir.se

I PRISET INGÅR:
•
•
•
•
•

Flygresa till Teneriffa t/r
Flygskatt
Transport av golfbag
Transfer flygplats - hotell t/r
7 nätter i dubbelrum på Melia
Hacienda del Conde
• Halvpension (frukost och 6 middagar)
• 5 greenfees på Buenavista
• Uppbokad träning inkl. bollar

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:
5.295:Avbeställningsskydd: 400:-/700:Golfbagsförsäkring:
195:-

Pris per person
fr.

14.995:-

Träningsresor med Golf Plaisir

Gran Canaria har allt: stränderna,
lyxhotellen, klimatet, naturen,
barerna, restaurangerna och även
golfen. Bandama är en av de allra
äldsta och Maspalomas fyllde 40
år för ett par år sedan, så golfen
har funnits på ön länge, men det är
nytillskott som Salobre, Anfi Tauro
och Meloneras som lockar golfarna
att återvända till denna härliga ö.

Spanien

Gran Canaria, Meloneras
Meloneras GC är förmodligen den dyraste golfbana som byggts på Gran
Canaria och då beror det varken på att klubbhuset är enormt (för det är
ganska litet och oansenligt) eller på att man behövt spränga bort stora
berg, utan det är marken – läget. Banan går längs havet där man annars
bara bygger hotell och lyxvillor på Gran Canaria. Banan är skönt komponerad och växer ju mer man spelar. Öppningen är lite försiktig och man
lär successivt känna karaktären och hastigheten på greenerna. Även om
de första 9 hålen är väldigt bra så har man från klubbhuset sett vad som
väntar – och det är de sista 9 hålen som ofta blir avgörande för scoren. Inte
alla av de sista 9 hålen går vid havet, men havet är så dominerande att
man ändå får den känslan.
Lopesan Baobab Resort är ett lyxhotell i den lite större klassen på södra
Gran Canaria, och det främsta hotellet här. Stora och dyra hotell brukar
ofta betyda ganska feg och stram inredning, men det gäller inte Baobab,
som är vågat och går helt i afrikansk stil. Hotellet består av flera olika
delar med en centralt belägen trädgård med vattenfall och flera poolområden. Bara en kort promenad från hotellet finns Meloneras vackra strandpromenad med en uppsjö av restauranger och butiker.

Kontakt
För mer information och bokning av träningsresor, kontakta Golf Plaisir på
protours@golfplaisir.se, eller telefon 08-519 303 00.
Mikael Erdtman 		

Mathias Seppänen

Pia Olsson

073-987 58 92		
mikael.erdtman@golfplaisir.se

076-542 52 52
mathias.seppanen@golfplaisir.se

08-519 303 00
pia.olsson@golfplaisir.se

I PRISET INGÅR:
•
•
•
•
•

Flygresa till Gran Canaria t/r
Flygskatt
Transport av golfbag
Transfer
7 nätter i dubbelrum på Lopesan
Baobab*****
• Halvpension (frukost & 6 middagar)
• 5 greenfees på Meloneras
• Uppbokad träning inkl. bollar

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:
2.995:Avbeställningsskydd: 700:Golfbagsförsäkring:
195:-

Pris per person
fr.

16.095:-

Träningsresor med Golf Plaisir

Välkommen till underbara Mazagan.
Här spelar man golf längs Atlantkusten och bor på det mycket trevliga
hotellet. När ni inte spelar golf finns
det många andra aktiviteter att
ägna sig åt.

Marocko

Casablanca, Mazagan
Legendaren Gary Player verkar vara populär i Marocko, för Mazagan är
inte den enda banan han har designat i Marocko. Player-banor är generellt
sett ganska långa och Mazagan är inget undantag. Det är ett antal hål som
går hela vägen ner till havet och alla dessa har en tydlig linkskaraktär.
Detta är en modern golfbana som givetvis kan vara ganska tuff när vinden
ligger på, men från tee har man gott om plats då fairways är förhållandevis breda. Greenerna är stora och bitvis undulerade med spännande och
intressanta avrinningsområden. Banan sköts av Troon Golf vilket borgar
för utmärkt finish på banan och hög servicenivå.
På träningsområdet förfogar man över en 300 meter lång gräsrange, har
fem greener med bunkrar runt för olika former av träning. Förutom dessa
greener så har man även två inspelsgreener för närspelsträning.
Banans kvalitet motsvaras väl av nivån på boendet. Mazagan Beach Hotel
är byggt som en modern marockansk borg med den stora kringbyggda
poolterrassen i centrum. Anläggningen öppnade i oktober 2009. Allt är
fortfarande tipptopp och anläggningen rankas som en av Marockos bästa
resorter.

Kontakt
För mer information och bokning av träningsresor, kontakta Golf Plaisir på
protours@golfplaisir.se, eller telefon 08-519 303 00.
Mikael Erdtman 		

Mathias Seppänen

Pia Olsson

073-987 58 92		
mikael.erdtman@golfplaisir.se

076-542 52 52
mathias.seppanen@golfplaisir.se

08-519 303 00
pia.olsson@golfplaisir.se

I PRISET INGÅR:
•
•
•
•
•

Flygresa till Casablanca t/r
Flygskatt
Transport av golfbag
Transfer
7 nätter i dubbelrum på Mazagan Beach
Hotel*****
• Halvpension (frukost & 5 middagar)
• 5 greenfees på Mazagan
• Uppbokad träning inkl. bollar

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:
2.595:Avbeställningsskydd: 400:-/700:Golfbagsförsäkring:
195:-

Pris per person
fr.

13.195:-

Träningsresor med Golf Plaisir

På Costa Navarino kan du helt gratis
låna fina klubbor från TaylorMade.
Då slipper du dessutom betala för
transporten av din golfbag.

Grekland

Kalamata, Costa Navarino
The Dunes Course är designad av den tidigare Ryder Cup-kaptenen och
tvåfaldige vinnaren av US Masters, Bernhard Langer. Banan ligger naturligt utlagd i den typiska grekiska naturen med oliv- och citrusodlingar.
The Dunes Course är Costa Navarinos mästerskapsbana och är relativt
lång. Flera hål går längs en liten flod som slingrar sig fram genom området och närheten till havet är slående.
The Bay Course ligger 7 km från hotellet och är designad av ingen mindre
än Robert Trent Jones Jr. Fantastisk golfbana i en fantastisk miljö och
spelar man den på eftermiddagen så får man förhoppningsvis uppleva en
av de vackraste solnedgångarna som finns. Denna bana är lite kortare och
kan upplevas som lite mer teknisk, banan premierar ofta den som planerar sitt spel bra. På Bay Course är golfbil obligatoriskt.
Westin Costa Navarino är en resort av riktigt hög klass där det råder en
skön och avslappnad golfkänsla. Det finns en mängd olika restauranger
på området som till stor del representerar alla världens olika kulinariska
upplevelser. Hotellet har även en gedigen Spa-anläggning.

I PRISET INGÅR:
•
•
•
•

Flygresa till Kalamata t/r
Flygskatt
Transfer flygplats - hotell t/r
7 nätter i dubbelrum på The Westin 		
Costa Navarino
• Halvpension (7 frukost & 5 middagar)
• 5 greenfees på Costa Navarino
• Uppbokad träning inkl. bollar

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Transport av golfbag: 795:Enkelrumstillägg:
4.595:Avbeställningsskydd: 700:Golfbagsförsäkring:
195:-

Pris per person
fr.

Kontakt
För mer information och bokning av träningsresor, kontakta Golf Plaisir på
protours@golfplaisir.se, eller telefon 08-519 303 00.
Mikael Erdtman 		

Mathias Seppänen

Pia Olsson

073-987 58 92		
mikael.erdtman@golfplaisir.se

076-542 52 52
mathias.seppanen@golfplaisir.se

08-519 303 00
pia.olsson@golfplaisir.se

16.995:-

Träningsresor med Golf Plaisir

Belek i Turkiet är verkligen en
fantastisk golfdestination. och att
få spela Nick Faldos designade
bana i området är en riktigt trevlig
upplevelse. Varför inte testa att spela
backtee som Nick själv skulle spelat.

Turkiet

Belek, Cornelia De Luxe
Faldo course På denna 27-håls anläggning finns något för varje golfare.
Det är den världsberömde Nick Faldo som designat banan och det har han
gjort med all den kunskap han samlat på sig under sina år som tourspelare. Banan är, som de flesta i Belek, en mix av park och skog där layouten
bjuder på en del doglegs och utslag som sätter precisionen på prov. Par
3-hålen är vackra och omväxlande, långa som korta och med roliga greenområden. Om du känner för att testa din golf så föreslår vi att du ställer dig
på back-tee och försöker spela som Nick. Det är inte lätt och är en utmaning även för Nick själv…
Nobilis är en av de första banorna som byggdes i Belekområdet och det är
en vacker 18 håls bana med utmanande hål som slingrar sig fram mellan
pinjeträden.
Cornelia De Luxe är ett populärt Belek hotell som har ett utmärkt läge
nära stranden. Detta hotell har allt precis som de andra 5-stjärniga
All inclusive hotellen här nere på Turkiets riveriera, spa, gym, tennis, två
poolområden samt diskotek. Hotellet som är All inclusive har en bufférestaurang samt 5 á la carte restauranger (säsongsberoende). WiFi finns på
hotellet och även på rummen. Det finns en liten minilivs på området.

Kontakt
För mer information och bokning av träningsresor, kontakta Golf Plaisir på
protours@golfplaisir.se, eller telefon 08-519 303 00.
Mikael Erdtman 		

Mathias Seppänen

Pia Olsson

073-987 58 92		
mikael.erdtman@golfplaisir.se

076-542 52 52
mathias.seppanen@golfplaisir.se

08-519 303 00
pia.olsson@golfplaisir.se

I PRISET INGÅR:
•
•
•
•
•

Flygresa till Antalya via Istanbul t/r
Flygskatt
Transport av golfbag
Transfer flygplats - hotell t/r
7 nätter i dubbelrum på Cornelia De
Luxe
• All inclusive
• 5 greenfees (4 x Faldo Course, 1 x 		
Nobilis)
• Träning inkl. bollar

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:
Avbeställningsskydd:
Golfbagsförsäkring:

1.695:700:195:-

Pris per person
fr.

16.295:-

Träningsresor med Golf Plaisir

Det finns få golfresmål som Belek
inom Europas gränser – här finns
massor av golfbanor inom ett koncentrerat område. Detta är verkligen
unikt!

Turkiet

Belek, Sirene
Antalya Golf Club stoltserar med två 18-håls banor av mycket hög klass,
Sultan och Pasha. Den mest beryktade av de båda är Sultan som varit värd
för ett antal stora turneringar, dessutom är den hemmabana för turkiska
PGA. Sultan karaktäriseras av pinjeskog och en hel del vattenhinder. Avslutningshålet är fantastiskt vacker med det ståtliga klubbhuset som fondvägg till inspelet mot 18:e greenen. Systerbanan Pasha är lite bredare vilket
gör det enklare från både tee och fairway. Den är även karaktäriserad som
pinjeskogsbana men har inte lika mycket vattenhinder som Sultanbanan.
Tillsammans utgör Sultan och Pasha en utmärkt kombination för en lyckad golfvecka.
Sirene Belek Hotel håller 5-stjärnig standard och här finns det mesta
man kan önska sig under en vistelse i Belek. Hotellbyggnaden ligger
nära stranden och dessutom finns här ett stort poolområde. Som sig bör
numera på hotellen i Belek så ingår all-inclusive som gäller på hotellet
(ej golfklubben), så det är bara att koppla av och njuta av enkelheten. Det
finns flertalet restauranger och barer m.m. i den stora hotellanläggningen
så man kan variera sina upplevelser om så önskas. Rummen är mycket
bra, relativt stora och med balkong. I rummen finns dessutom de flesta av
de bekvämligheter man kan önska från ett hotell av Sirenes klass.

Kontakt
För mer information och bokning av träningsresor, kontakta Golf Plaisir på
protours@golfplaisir.se, eller telefon 08-519 303 00.
Mikael Erdtman 		

Mathias Seppänen

Pia Olsson

073-987 58 92		
mikael.erdtman@golfplaisir.se

076-542 52 52
mathias.seppanen@golfplaisir.se

08-519 303 00
pia.olsson@golfplaisir.se

I PRISET INGÅR:
•
•
•
•
•
•
•
•

Flygresa till Antalya via Istanbul
Flygskatt
Transport av golfbag
Transfer flygplats - hotell t/r
7 nätter i dubbelrum på Sirene Hotel
All inclusive
5 greenfees (3 x Pasha och 2 x Sultan)
Träning inkl. bollar

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg: 1.495:Avbeställningsskydd: 700:Golfbagsförsäkring:
195:-

Pris per person
fr.

15.995:-

Träningsresor med Golf Plaisir

Här är träningen ypperlig, en väl
tilltagen drivingrange, puttinggreen, bunkrar och chipytor + en 9
håls par 3-bana.

Egypten

Egypten, Makadi Bay
Madinat Makadi GC är en bana som lagts ut alldeles i närheten av Röda
havet, dom 18 hålen som mäter 6 389 meter från gul tee är en vacker bana
utlagd i öknen. Trots att det är öken så har man 3 hål där vatten kommer i
spel. Man har planterat över 1 200 palmer längs banan men trots detta så
ger den en öppen karaktär.
Träningsfaciliteterna Här är träningen ypperlig, du har en väl tilltagen
drivingrange, puttinggreen, bunkrar och chipytor. Sedan har man även en
9 håls par 3 bana. Det finns även ett par övningshål som går att använda
om det skulle behövas. Närheten mellan områdena gör detta extra bra som
ett träningsresmål.
Jaz Makadi Star Hotel är ett 5-stjärnigt all-inclusive hotell som har allt
man kan önska sig, uppvärmd pool, gym, relaxavdelning och bra mat.
Tillsammans med Steigenberg golfbanan blir det en perfekt kombination.
The Mivida Spa har vanlig bastu, ångbastu och jacuzzi för den som så
önskar. Madinat har med sin närhet till Röda havet även en privat strand
som man kan åka till om man vill lämna resorten någon dag.

Kontakt
För mer information och bokning av träningsresor, kontakta Golf Plaisir på
protours@golfplaisir.se, eller telefon 08-519 303 00.
Mikael Erdtman 		

Mathias Seppänen

Pia Olsson

073-987 58 92		
mikael.erdtman@golfplaisir.se

076-542 52 52
mathias.seppanen@golfplaisir.se

08-519 303 00
pia.olsson@golfplaisir.se

I PRISET INGÅR:
•
•
•
•
•

Flygresa till Hurghada t/r
Flygskatt
Transport av golfbag
Transfer
7 nätter i dubbelrum på Jaz Makadi 		
Star Hotel
• All inclusive
• 5 greenfees på Madinat
• Uppbokad träning inkl. bollar

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:
2.295:Avbeställningsskydd: 400:-/700:Golfbagsförsäkring:
195:-

Pris per person
fr.

13.395:-

Träningsresor med Golf Plaisir

Välkommen till Al Ain i de södra
delarna av Abu Dhabi. Här är det
lätt att trivas i det sköna klimatet.
Här bor ni i centrala Al Ain och
spelar golf på den trevliga Al Ain
Equestrian Shooting & Golf Club.

Förenade Arabemiraten

Abu Dhabi, Al Ain
Al Ains golfbana är en unik skapelse. De ursprungliga 9 hålen är byggda
inuti den gigantiska hästkapplöpningsbanan, medan de sista 9 hålen ligger
utanför. Al Ain är mycket noga med kvaliteten på sin bana, fairways och
greener håller högsta klass. Bollen rullar snabbt och jämt på de svagt ondulerade greenerna. Golfbanan är förhållandevis snäll och passar all typer
av golfare, och vi kan lugnt säga att det är en bana av yppersta kvalitet.
Träningsområdet som hör till Al Ain är något utöver det vanliga. Här slår
man bra bollar från perfekt turf på den över 300 meter långa rangen. Intill
rangen finns området för pitchar och bunkerslag. I övningsbunkern får
man lätt plats med 10 personer utan att det blir trångt. Al Ain har även ett
flertal olika puttinggreener.
Rotana Al Ain är ett 5-stjärnigt hotell i centrala Al Ain, ca 15 minuter
från golfbanan. Här bor man riktigt bra i trevligt inredda rum. Det fina
poolområdet med sin poolbar ligger centralt beläget på hotellområdet.
Frukosten serveras i buffématsalen, medan middagarna serveras i någon
av de tre restaurangerna på hotellet. Efter middagen brukar man samlas i
”Trader Vic’s”, puben som bjuder på livemusik de flesta kvällar i veckan.

I PRISET INGÅR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flygresa till Dubai t/r
Flygskatt
Transport av golfbag
Transfer flygplats - hotell t/r
7 nätter i dubbelrum på Rotana
Al Ain*****
Halvpension (frukost & 6 middagar)
5 greenfees på Al Ain
Del i golfbil
Uppbokad träning inkl. bollar
Transfer hotell - golfbana t/r varje speldag

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:
4.195:Avbeställningsskydd: 400:-/700:Golfbagsförsäkring:
195:-

Pris per person
fr.

Kontakt
För mer information och bokning av träningsresor, kontakta Golf Plaisir på
protours@golfplaisir.se, eller telefon 08-519 303 00.
Mikael Erdtman 		

Mathias Seppänen

Pia Olsson

073-987 58 92		
mikael.erdtman@golfplaisir.se

076-542 52 52
mathias.seppanen@golfplaisir.se

08-519 303 00
pia.olsson@golfplaisir.se

14.795:-

Träningsresor med Golf Plaisir

Välkommen till det fantastiska Abu
Dhabi där ni bor på det fina Westinhotellet direkt på Abu Dhabi Golf
Club. Ta hissen från hotellrummet
ner till klubbhuset!

Förenade Arabemiraten

Abu Dhabi, Westin Abu Dhabi
Abu Dhabi Golf Club Den bildsköna parkbanan är en av spelarnas favorit
på Europatouren och senast lockade tävlingen Tiger Woods och de flesta
övriga i världseliten. Martin Kaymer sa efter sin tredje vinst på fyra år att
han betraktar denna som sin hemmabana och att den högst sannolikt har
världens bästa greener! Att få spela en parkbana av den här digniteten är
verkligen en upplevelse för alla golfare.
Saadiyat Beach Golf Club är ett unikt projekt helt i egen stil och layout.
Denna championshipbana är en tvättäkta ”Ocean Course” där flera av
hålen är strandnära med spektakulär utsikt över havets glittrande vatten
kantat av vita sandstränder. Banan har bara 73 bunkrar, men den största
är fyra km lång. Anläggningen drivs, liksom Abu Dhabi CG, av Troon
Golf som är världens största operatör inom golf och de har tagit finish och
service till en ny nivå.
The Westin Abu Dhabi Golf Resort & Spa är ett fantastiskt hotell och här
saknas ingenting, man tar hissen ned till botten och kliver direkt ut på
golfbanan. Hotell och klubbhus sitter ihop i ett stort komplex. Rummen
är mer än väl tilltagna och har allt man behöver för att få en golfvecka av
yttersta klass.

Kontakt
För mer information och bokning av träningsresor, kontakta Golf Plaisir på
protours@golfplaisir.se, eller telefon 08-519 303 00.
Mikael Erdtman 		

Mathias Seppänen

Pia Olsson

073-987 58 92		
mikael.erdtman@golfplaisir.se

076-542 52 52
mathias.seppanen@golfplaisir.se

08-519 303 00
pia.olsson@golfplaisir.se

I PRISET INGÅR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flygresa till Dubai t/r
Flygskatt
Transport av golfbag
Transfer flygplats - hotell t/r
7 nätter i dubbelrum på Westin Abu 		
Dhabi*****
Halvpension (frukost & 6 middagar)
3 greenfees på Abu Dhabi Golf Club, 2
på Sadiyaat Beach Golf Club
Del i golfbil
Uppbokad träning inkl. bollar, 5 dagar

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg: 4.495:Avbeställningsskydd: 700:Golfbagsförsäkring:
195:-

Pris per person
fr.

20.195:-

Träningsresor med Golf Plaisir

En golfresa till Al Hamra är en
upplevelse - här bor man direkt på
den finkorniga, vita stranden och
spelar på en fantastisk golfbana
designad av Peter Harradine.

Förenade Arabemiraten

Ras al Khaimah, Al Hamra
Al Hamra Golf Club är en mycket trivsam och omväxlande resortbana.
Banan är designad av Peter Harradine och ligger vackert placerad runt en
stor lagun. 5 miljoner kubikmeter sand har bulldozrarna flyttat runt för att
kunna skapa denna golfbana. Resultatet är en härlig golfbana med par 72
med fem olika tees per hål, vilket innebär att alla oavsett spelstandard kan
ha utbyte och nöje av banan. Det gäller bara att välja rätt tee!
Hilton Al Hamra Beach & Golf Resort ligger vägg i vägg med klubbhuset
så man är snabbt på första tee. Hilton Al Hamra Beach & Golf Resort är
ett 5-stjärnigt hotell perfekt placerat med strand både mot havet och in
mot lagunen där golfbanan sträcker sig. Det går givetvis bra att utnyttja
hotellets uppvärmda pooler om man inte vill vara på stranden. Hilton är
ett komplett hotell av internationellt snitt och har ett flertal restauranger
där det serveras allt från europeisk internationell mat till en uppsjö av
asiatiska rätter. Det går givetvis även att få lokala specialiter och den buffé
som serveras är en skön blandning av olika smakinriktningar.

I PRISET INGÅR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flygresa till Dubai t/r
Flygskatt
Transport av golfbag
Transfer flygplats - hotell t/r
7 nätter i dubbelrum på Hilton Al
Hamra Beach & Golf Resort
Halvpension (frukost & 6 middagar)
5 greenfees på Al Hamra
Del i golfbil
Träning under veckan

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg: 3.895:Avbeställningsskydd: 700:Golfbagsförsäkring:
195:-

Pris per person
fr.

Kontakt
För mer information och bokning av träningsresor, kontakta Golf Plaisir på
protours@golfplaisir.se, eller telefon 08-519 303 00.
Mikael Erdtman 		

Mathias Seppänen

Pia Olsson

073-987 58 92		
mikael.erdtman@golfplaisir.se

076-542 52 52
mathias.seppanen@golfplaisir.se

08-519 303 00
pia.olsson@golfplaisir.se

16.695:-

Träningsresor med Golf Plaisir
En golfresa till Al Hamra är en
upplevelse - här bor man direkt på
den finkorniga, vita stranden och
spelar på en fantastisk golfbana
designad av Peter Harradine.

Förenade Arabemiraten

Marjan Island, Al Hamra
Al Hamra Golf Club är en mycket trivsam och omväxlande resortbana.
Banan är designad av Peter Harradine och ligger vackert placerad runt en
stor lagun. 5 miljoner kubikmeter sand har bulldozrarna flyttat runt för att
kunna skapa denna golfbana. Resultatet är en härlig golfbana med par 72
med fem olika tees per hål, vilket innebär att alla oavsett spelstandard kan
ha utbyte och nöje av banan. Det gäller bara att välja rätt tee!
Double Tree by Hilton Marjan Island är ett hotell som ligger direkt vid
vattnet, hotellet som är fyrstjärnigt har även flera pooler på sitt område.
Marjan Island är numer en väl utbyggd halvö med flera andra stora hotell. Man har givetvis ett spa, gym, restaurang samt bar. Vi äter i den stora
buffetrestaurangen Al Marjan. Hotellet har rymliga rum och en utmärkt
service.

I PRISET INGÅR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flygresa till Dubai t/r
Flygskatt
Transport av golfbag
Transfer flygplats - hotell t/r
7 nätter i dubbelrum på Double Tree by
Hilton, Marjan Island
Halvpension (frukost & 6 middagar)
5 greenfees på Al Hamra
Transfer t/r golfbanan på bestämda 		
tider
Del i golfbil
Träning under veckan

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:
Avbeställningsskydd:
Golfbagsförsäkring:

4.495:700:195:-

Pris per person
fr.

Kontakt
För mer information och bokning av träningsresor, kontakta Golf Plaisir på
protours@golfplaisir.se, eller telefon 08-519 303 00.
Mikael Erdtman 		

Mathias Seppänen

Pia Olsson

073-987 58 92		
mikael.erdtman@golfplaisir.se

076-542 52 52
mathias.seppanen@golfplaisir.se

08-519 303 00
pia.olsson@golfplaisir.se

15.595:-

Träningsresor med Golf Plaisir

Välkommen till Al Zorah Golf
Club som är byggd i ett mangrove
landskap där vattenhindren ändrar
karaktär när tidvattnet kommer in
vid lunchtid.

Förenade Arabemiraten

Ajman, Al Zorah
Al Zorah Golf Club är en helt ny golfbana som öppnade så sent som
december 2015. Designen står Jack Nicklaus för och det är helt klart en
av de bästa banor som han gjort de senaste 10 åren. Man känner lätt igen
Nicklaus bankaraktär med vackra böljande fairways och strategiskt placerade bunkrar. Al Zorah är byggd i ett mangrove landskap där de naturliga
vattenhindren ändrar karaktär när tidvattnet kommer in vid lunchtid.

I PRISET INGÅR:
•
•
•
•
•

Flygresa till Dubai t/r
Flygskatt
Transport av golfbag
Transfer flygplats - hotell t/r
7 nätter i dubbelrum på Radisson
Ajman
Halvpension (frukost & 6 middagar)
5 st heldagsgreenfees på Al Zorah
Del i golfbil
Uppbokad träning inkl. bollar
Transfer hotell - golfbana t/r varje speldag

Träningsområdet på Al Zorah är mycket bra och man tar sig lätt dit med
den golfbil som ingår i paketet. Man slår från perfekt turf på den över 300
meter långa rangen. I närhet till rangen finns både närspelsområde och
puttinggreen.

•
•
•
•
•

Radisson SAS Ajman har 148 rum. Det finns två restauranger samt ett
café. Vägg i vägg med entrén ligger McGettigans som är en pubkedja i
UAE med mycket bra priser. SAS Radisson toppar tripadvisor i Ajman
och är ett mysigt hotell med bra service. Hotellet ligger i ett business distrikt och man har även en buss som går till Dubai mall 14.00 och tillbaka
19.00.

Enkelrumstillägg:
3.695:Avbeställningsskydd: 400:-/700:Golfbagsförsäkring:
195:-

FRIVILLIGA TILLÄGG:

Pris per person
fr.

Kontakt
För mer information och bokning av träningsresor, kontakta Golf Plaisir på
protours@golfplaisir.se, eller telefon 08-519 303 00.
Mikael Erdtman 		

Mathias Seppänen

Pia Olsson

073-987 58 92		
mikael.erdtman@golfplaisir.se

076-542 52 52
mathias.seppanen@golfplaisir.se

08-519 303 00
pia.olsson@golfplaisir.se

15.395:-

Träningsresor med Golf Plaisir
På Yas Island kan du räkna med en
solsäker och aktiv golfsemester med
futuristiska skylines, internationell
mat och vidsträckta sandstränder.

Förenade Arabemiraten

Abu Dhabi, Yas Island
Yas Links är den högst rankade golfbanan i Förenade Arabemiraten och
utmärker sig som en ”konstgjord linksbana i öknen”. Banan är en härlig utmaning och oförglömlig upplevelse med ett stort antal hål utmed en enorm
lagun med azurblått vatten. Yas Links är designad av Kyle Phillips som även
har skapat skotska storheter som Kingsbarns och Dundonald Links. Detta
borgar för en utsökt kvalitet och finess. Det finns också riktigt bra träningsfaciliteter på Yas Links. Anläggningen kan stoltsera med en inspirerande
drivingrange som ligger inbäddad mellan sanddynerna.
Radisson Blu Hotel har 397 rum och sviter som åt ena hållet blickar ut över
Persiska viken och Yas Links. Åt andra hållet ligger Yas Marina Circuit,
hem för den årliga F1-tävlingen i Abu Dhabi. Rummen är rejält tilltagna i
storlek med sina 38 kvm. Hotellet har en riktigt härlig utomhuspool med
tillhörande poolbar och ett fantastiskt spa. Radisson Blu Hotel erbjuder
även gratis transport till den fina stranden på Yas Beach som ligger 5-10
minuter bort. På stranden väntar en beach club där det också finns en pool,
gratis solstolar, parasoller och strandhanddukar för boende på Radisson
Blu Hotel. Inom hotellet finns tre restauranger och inom gångavstånd från
hotellet finns det dessutom många andra högklassiga restauranger med kök
från världens alla hörn.

Kontakt
För mer information och bokning av träningsresor, kontakta Golf Plaisir på
protours@golfplaisir.se, eller telefon 08-519 303 00.
Mikael Erdtman 		

Mathias Seppänen

Pia Olsson

073-987 58 92		
mikael.erdtman@golfplaisir.se

076-542 52 52
mathias.seppanen@golfplaisir.se

08-519 303 00
pia.olsson@golfplaisir.se

I PRISET INGÅR:
•
•
•
•

Flygresa till Dubai t/r
Golfbagstransport
Transfer t/r
7 nätter i dubbelrum på Radisson Blu
Hotel, Yas Island
• 7 frukost & 5 middagar
• 4 greenfees på Yas Links
• Uppbokad träning inkl. bollar

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:
5.595:Avbeställningsskydd: 700:Golfbagsförsäkring:
195:-

Pris per person
fr.

18.395:-

Träningsresor med Golf Plaisir
En golfresa till Al Hamra är en
upplevelse - här bor man direkt på
den finkorniga, vita stranden och
spelar på en fantastisk golfbana
designad av Peter Harradine.

Förenade Arabemiraten

Förenade Arabemiraten, 5 x Dubai
Vi spelar 4 av de bästa banorna i Dubai!
Legenden Ernie Els har all anledning att vara stolt äver sitt verk, The
Els Club. Han var noga med att sanddynorna skulle bevaras och själv kal�lade han banan för en ”Desert Links” .
Dubai Hills är den senast byggda banan i Dubai. Den är relativt förlåtande
och kul att spela för alla. Den kommer förmodligen bli en av de mest populära golfbanorna i Dubai framöver.
Montgomerie Golf Club bjuder på links inspirerad upplevelse med vältrimmade fairways och stora greener, villorna längs banan är enorma och
Dubais skyline imponerande.
Arabian Ranches GC er en av de äldsta banorna i Dubai. Den integreras
fint i det naturliga ökenklimatet och kantas av waste areas som man lätt
kan spela vidare ifrån.
FIVE Jumeirah Village är ett spektakulärt hotel som är centralt beläget
nära golfbanorna och utflyktsmöjligheter i fascinerande Dubai. Allt är
modernt och funktionellt som det ska vara i Dubai. Klimatet är perfekt och
man kan utnyttja hotellets shutteleserveice till den privata sandstranden.

I PRISET INGÅR:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Flygresa till Dubai t/r
Flygskatt
Transport av golfbag
Transfer flygplats - hotell t/r
7 nätter i dubbelrum på FIVE
Jumeirah Village
Halvpension (frukost & 6 middagar)
5 greenfees (2 x The Els Club, 1 x Dubai
Hills, 1 x Montgomerie och
1 x Arabian Ranches
Transfer t/r golfbanan på bestämda 		
tider
Del i golfbil
Träning under veckan

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:
Avbeställningsskydd:
Golfbagsförsäkring:

4.295:700:195:-

Pris per person
fr.

Kontakt
För mer information och bokning av träningsresor, kontakta Golf Plaisir på
protours@golfplaisir.se, eller telefon 08-519 303 00.
Mikael Erdtman 		

Mathias Seppänen

Pia Olsson

073-987 58 92		
mikael.erdtman@golfplaisir.se

076-542 52 52
mathias.seppanen@golfplaisir.se

08-519 303 00
pia.olsson@golfplaisir.se

19.795:-

